
PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

1 / 13

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  INSTYTUT LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228460011-564

Osoba do kontaktów:  Ludwika Domżał

E-mail:  ludwika.domzal@ilot.edu.pl Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa systemu akwizycji danych i sterownika sekwencyjnego wyzwalania zdarzeń wraz z oprogramowaniem
dla laboratorium badawczego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38000000  
Dodatkowe przedmioty 38540000  
 48000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
11/DE/Z/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-018512   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
11/02/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji:

Zamiast:
40 dni

Powinno być:
40 tygodni

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2) warunki udziału: III. 2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców,
w tym wymogi związane z wpisem
do rejestru zawodowego lub
handlowego:

Zamiast:

1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności:
1)posiadają wiedzę i doświadczenie
tj. w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali i wdrożyli
co najmniej 5 projektów systemów
akwizycji danych dla laboratoriów
badawczych o łącznej wartości nie
mniejszej niż 700.000 zł, z czego
co najmniej 2 projekty spełniające
wymagania szczególne:
1 projekt oprogramowania
rozproszonego systemu akwizycji
danych i sterowania dla laboratorium
badawczego o ilości kanałów

Powinno być:

1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności:
1)posiadają wiedzę i doświadczenie
tj. w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali i wdrożyli
co najmniej 5 projektów systemów
akwizycji danych dla laboratoriów
badawczych o łącznej wartości nie
mniejszej niż 700.000 zł, z czego
co najmniej 2 projekty spełniające
wymagania szczególne:
1 projekt oprogramowania
rozproszonego systemu akwizycji
danych i sterowania dla laboratorium
badawczego o ilości kanałów
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kontrolno – pomiarowych minimum
500 rozłożonych na min. 2 kontrolery
z systemem operacyjnym czasu
rzeczywistego wykorzystujące
układy FPGA programowalne przez
użytkownika oraz min. 1 komputer
interfejsu użytkownika;
1 projekt oprogramowania
systemu akwizycji danych dla
laboratorium badawczego o
ilości kanałów pomiarowych
minimum 300 z wykorzystaniem
programowalnego kontrolera
opartego o niedeterministyczny
system operacyjny oraz min. 1
komputer interfejsu użytkownika;
2)dysponują odpowiednimi osobami
niezbędnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia, tj.
dysponują nie mniej niż 4 osobami,
które posiadają następujące
kwalifikacje:
Kierownik projektu, który
koordynował realizację (projekt
i wdrożenie) nie mniej niż 10
projektów systemów akwizycji
danych i sterowania o wartości
łącznej tych projektów nie mniej niż 1
000 000,00 zł;.
Programista systemu: min. 3
programistów, z których każdy
uczestniczył w realizacji (projekt i
wdrożenie) nie mniej niż 5 projektów
systemów akwizycji danych i
sterowania o wartości łącznej tych
projektów nie mniej niż 500.000 zł;
3)posiadają aktualną na dzień
upływu terminu składania ofert polisę
ubezpieczenia OC,
a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
w wysokości minimum 3 000
000,00 złotych (słownie: trzy miliony
złotych).

kontrolno – pomiarowych minimum
500 rozłożonych na min. 2 kontrolery
z systemem operacyjnym czasu
rzeczywistego wykorzystujące
układy FPGA programowalne przez
użytkownika oraz min. 1 komputer
interfejsu użytkownika;
1 projekt oprogramowania
systemu akwizycji danych dla
laboratorium badawczego o
ilości kanałów pomiarowych
minimum 300 z wykorzystaniem
programowalnego kontrolera
opartego o niedeterministyczny
system operacyjny oraz min. 1
komputer interfejsu użytkownika;
2)dysponują odpowiednimi osobami
niezbędnymi do wykonania
zamówienia, które będą uczestniczyć
w realizacji zamówienia, tj.
dysponują nie mniej niż 4 osobami,
które posiadają następujące
kwalifikacje:
Kierownik projektu, który
koordynował realizację (projekt
i wdrożenie) nie mniej niż 10
projektów systemów akwizycji
danych i sterowania o wartości
łącznej tych projektów nie mniej niż 1
000 000,00 zł;.
Programista systemu: min. 3
programistów, z których każdy
uczestniczył w realizacji (projekt i
wdrożenie) nie mniej niż 5 projektów
systemów akwizycji danych i
sterowania o wartości łącznej tych
projektów nie mniej niż 500.000 zł;
3)posiadają aktualną na dzień
upływu terminu składania ofert polisę
ubezpieczenia OC, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
w wysokości minimum 3 000
000,00 złotych (słownie: trzy miliony
złotych).
2.Wykonawcy, którzy biorą udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podlegają wykluczeniu
z postępowania w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 24b ust.
3 ustawy Pzp.
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3.W przypadku, gdy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia biorą
udział Wykonawcy występujący
wspólnie, warunki, o których mowa
powyżej, muszą spełniać łącznie,
z zastrzeżeniem, że warunek w
zakresie niepodlegania wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1, 2 i 2a
oraz 24b ust. 3 ustawy Pzp musi
spełnić każdy
z nich.
1.W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
1)oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy Pzp - wg treści
określonej w załączniku nr 1a do
SIWZ;
2)wykaz wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych głównych
dostaw w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – wg
treści określonej w załączniku nr 3
do SIWZ.
Dowodami mogą być:
poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert
lub
oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
Jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
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Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać dowodu (poświadczenia) na
potwierdzenie należytego wykonania
dostaw, może załączyć wraz z
ofertą wystawione przez siebie
oświadczenie wiedzy w tym zakresie
wraz z załączeniem dowodów, w
tym wyjaśnień, potwierdzających
zaistnienie przyczyn o obiektywnym
charakterze uniemożliwiających
uzyskanie przez niego ww.
poświadczenia od podmiotu, na
którego rzecz świadczył dostawy.
W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
dostawy wskazane w wykazie
dostaw, zostały wcześniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów.
W przypadku wykazania wartości
dostaw w walucie innej niż PLN,
należy w Wykazie dostaw dodatkowo
podać wartość w PLN, dokonując
przeliczenia kwot na podstawie
średniego kursu NBP
z dnia wykonania zamówienia, a
w przypadku gdy zamówienie nie
zostało zakończone do upływu
terminu składania ofert, z dnia, w
którym wg Wykonawcy nastąpiło
wykonanie zamówienia w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu.
3) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia wraz z informacją
na temat ich doświadczenia
niezbędnego do wykonania
zamówienia oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami – wg treści określonej w
załączniku nr 4 do SIWZ
4) aktualną na dzień upływu terminu
składania ofert polisę ubezpieczenia
OC,
a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia
w wysokości minimum 3 000 000,00
złotych (słownie: trzy miliony złotych)
wraz z dowodem jej opłacenia.
2.W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia Wykonawcy



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 13

z postępowania, o udzielenie
zamówienia, należy przedłożyć:
1)oświadczenie Wykonawcy, o
braku podstaw do wykluczeniu
z postępowania w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 i 2a
ustawy Pzp wg treści określonej w
załączniku nr 1b do SIWZ.
2)oświadczenie Wykonawcy
potwierdzające przynależność do
grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2015 r. poz. 184), jeżeli
Wykonawca należy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy
- wg treści określonej w załączniku nr
1c do SIWZ.
3)oświadczenie Wykonawcy
potwierdzające brak przynależności
do grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U.
z 2015 r. poz. 184), jeżeli
Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy
- wg treści określonej w załączniku nr
1d do SIWZ.
4)aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5)aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z
uiszczaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6)aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

9 / 13

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
7)aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
od 4-8 ustawy, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8)aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9)aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy, wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
W przypadku, gdy o zamówienia
ubiegają się Wykonawcy
występujący wspólnie, ww.
oświadczenia i dokumenty składa
każdy z nich.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 2:
1)pkt 4), 5), 6) i 8) składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości;
b)nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
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zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości decyzji właściwego organu;
c)nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie
oraz
2)pkt 7) i 9) - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
4.Dokumenty, o których mowa w
ust. 3 pkt 1) ppkt a) i c) oraz pkt
2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
5.Dokument, o którym mowa w
ust. 3 pkt 1) ppkt b) powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
6.Jeżeli w kraju miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 3, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub przed notariuszem. Przepis ust. 4
i 5 stosuje się odpowiednio.
7.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy, wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
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upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
– zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
9.Jeżeli Wykonawca, w
dokumentach, o których mowa
w § 8 ust. 1 SIWZ, wykazał,
że polega na zasobach innych
podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków, zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia. Pisemne zobowiązanie
zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu
udostępniającego zasoby; 2)
oznaczenie podmiotu przyjmującego
zasoby (Wykonawca); 3) treść
oświadczenia woli udostępniającego
zasoby zawierająca: a) zakres
udostępnionych Wykonawcy
zasobów i sposób ich wykorzystania
w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia; b) okres, na jaki zasoby
będą udostępnione Wykonawcy;
c) charakter stosunku prawnego
jaki będzie łączył Wykonawcę z
podmiotem udostępniającym zasoby
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w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV: Procedura IV.2.1) Kryteria
udzielenia zamówienia

Zamiast:

cena - waga 30
czas zakończenia dostaw
sprzętowych - waga 20
uruchomienie oprogramowania od
momentu zgłoszenia gotowości
Zamawiającego do przeprowadzenia
prób odbiorczych - waga 10

Powinno być:

cena - waga 60
czas zakończenia dostaw
sprzętowych - waga 30
uruchomienie oprogramowania od
momentu zgłoszenia gotowości
Zamawiającego do przeprowadzenia
prób odbiorczych zgodnie z punktem
10 OPZ - waga 10

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym III 1.2

Tekst do dodania:

1.Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w
wysokości ……………. zł netto oraz VAT w wysokości
obowiązującej w dniu wystawienia faktury, co daje
łączną kwotę …………… zł brutto. Wynagrodzenie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zawiera
wynagrodzenie za udzielenie licencji, o której mowa w §
3.
2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie
koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w
tym wartość dostarczenia, ubezpieczenia na czas
transportu oraz wszelkie należne cła i podatki oraz inne
obciążenia publicznoprawne.
3.Płatność nastąpi na podstawie protokołu odbioru
częściowego w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
4.Każdorazowo podstawą do wystawiania faktur jest
protokół odbioru, o którym mowa w § 12 ust. 5 umowy,
podpisany przez osoby upoważnione do działania w
imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.
5.Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
6.Na poczet wynagrodzenia, o którym mowa w § 7
ust. 1 umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość
udzielenia Wykonawcy zaliczki w wysokości 30%
wartości określonej w § 7 ust. 1 umowy.
7.Warunkiem udzielenia zaliczki Wykonawcy wniesienie
przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, na
okres realizacji zamówienia albo rozliczenia zaliczki.
Zamawiający dopuszcza zabezpieczenie zaliczki w
następującej postaci: weksel in blanco z uzgodnioną
przez strony deklaracją wekslową, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej wystawionej na kwotę
co najmniej udzielanej zaliczki o jaką wnioskuje
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Wykonawca zawierające klauzule zapłaty sumy
gwarancyjnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i
na pierwsze żądanie.
8.Płatność zaliczki nastąpi na podstawie wystawionej
przez Wykonawcę faktury zaliczkowej, przelewem w
terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania
faktury zaliczkowej wraz z wekslem in blanco oraz
podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy uzgodnioną treścią deklaracji wekslowej
albo oryginałem gwarancji ubezpieczeniowej lub
bankowej wystawionej w zakresie określonym w ust. 6.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym III. 3.2.)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:

Tekst do dodania:
TAK

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3) Informacje
dodatkowe

Tekst do dodania:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia
uzupełniającego, które zostanie udzielone na podstawie
odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą
w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art.
67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamówienie uzupełniające
może zostać udzielone w terminie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie
uzupełniające może zostać udzielone po spełnieniu
warunków określonych we wcześniej przywołanych
postanowieniach ustawy. Wartość zamówienia
uzupełniającego nie będzie przekraczać 20% wartości
zamówienia podstawowego.

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-018892


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



